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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 
 
Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749 v řízení zastoupený PROFI 
Jihlava, spol. s. r. o., Pod Příkopem 6 586 01 Jihlava, IČ:18198228, dále zastoupený IS engineering s. 
r. o., Dvorek 401, 582 22 Přibyslav, IČ:25975609 podal dne 10. 6. 2020 u Magistrátu města Jihlavy, 
odboru dopravy žádost o stavební povolení na dopravní stavbu pod názvem „II/353  Stáj – Zhoř, II. 
stavba, I. úsek“, SO 101 - HLAVNÍ TRASA SILNICE II/353 S9,5/70(60) – dl. 3,822 KM na pozemcích 
parc. č. 117/8, 117/11, 582/1 vše v k. ú. Zhoř u Jihlavy, obec Zhoř, okres Jihlava, dále na pozemku 
parc. č. 1224/7 v k. ú. Dobroutov, obec Dobroutov, okres Jihlava, dále na pozemcích parc. č. 637/13, 
1129, 637/14 vše v k. ú. Arnolec, obec Arnolec, okres Jihlava a na pozemcích parc. č. 94/4, 94/5, 
94/6, 442, 441/2, 92/3, 92/4, 90/29, 90/30 vše v k. ú. Stáj, obec Stáj, okres Jihlava. Uvedeným dnem 
bylo zahájeno stavební řízení. 
 
Předmětem stavby je rekonstrukce (rozšíření) silnice II/353 Stáj – Zhoř. Začátek úseku je navržen 
v km 4,510, kde navazuje na I. stavbu. V tomto místě byl úsek I. stavby zúžen plynule na stávající 
šířkové uspořádání silnice II/353. Z toho důvodu bude v rámci předmětné stavby mezi km 4,440 – 
4,510 provedeno dopojení na šířkové uspořádání S9,5/70(60) silnice v úseku I. stavby. Dále pak dojde 
k zásahu do lesního porostu vlevo. Průchod lesním úsekem je navržen tak, aby zásah do lesního 
porostu byl pouze minimální. Největší zásah je v místě navrženého zářezu mezi km 4,960 – 5,300. 
Nad zářezem bude ponechán volný pruh pro přeložky stávajících vedení silových a sdělovacích 
kabelů. Celková délka řešené rekonstrukce trasy silnice II/353 činí 858m. 
 Odvodnění řešené rekonstrukce silnice je zajištěno podélným a příčným sklonem vozovky a 
navrženým odvodňovacím zařízením (příkopem, propustky). Navržené sběrné příkopy navazují na 
začátku trasy na příkopy stávající a jsou zaústěny do recipientů v daných povodích. Součástí stavby 
jsou přeložky silových a sdělovacích vedení. Hospodářské sjezdy, polní a lesní cesty budou 
zachovány a v rámci stavby obnoveny. 
  
Návrh nebyl úplný, a proto bylo stavební řízení usnesením ze dne 10. 7. 2020 vedené pod č.j. 
MMJ/OD/146352/2020-ObF, přerušeno. Po dodání všech potřebných podkladů Magistrát města 
Jihlavy, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný ve věcech silnic II. a III. třídy, místních 
komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), oznamuje v souladu 
s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájení stavebního řízení, a jelikož jsou mu dobře známy 
poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a 
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stanovení podmínek k jejímu provádění, u p o u š t í ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od 
ústního jednání. 
 
Účastníci řízení mohou své námitky a případné důkazy uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne 
doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná 
stanoviska dotčené orgány. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při 
územním řízení, se nepřihlíží. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě 
důkazům nebude přihlédnuto.   
Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání 
stavby, nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo 
právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k 
pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho 
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah 
uvedený ve větě první, se nepřihlíží.  
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování 
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o 
asanaci území, se nepřihlíží. 
 
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy se sídlem Tyršova 
18, Jihlava (úřední dny pondělí a středa 8.00 – 17.00 hodin, pátek 8.00 – 14.00 hodin). Nechá-li se 
některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
Účastník řízení, jeho zástupce nebo podpůrce je povinen v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) předložit 
na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je 
veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, 
popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj 
umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného 
držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu. 

 
Účastník řízení může dle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní 
dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale 
bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.    
                                                                              
 
 
 
 
 
                                                                         
                                                                                                            
                                                                                          v z. Ing. Bc. Karel Trojan, Ph.D., v. r. 
                                                                                               Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal 
                                                                                                     vedoucí odboru dopravy   
                                                                                                     Magistrátu města Jihlavy            
 
                                                                                                       Podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
 



 

strana 3 / 4 

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Jihlavy, 
na úřední desce Městského úřadu Polná, na úřední desce Obecního úřadu Zhoř, na úřední 
desce Obecního úřadu Arnolec, na úřední desce Obecního úřadu Dobroutov a na úřední desce 
Obecního úřadu Stáj. 15. den je posledním dnem oznámení.  
 
Po sejmutí musí být vráceno zpět odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy. 

 

 

 

Vyvěšeno dne .................................                                   Sejmuto dne .................................... 
 
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla 
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle § 25 odst. 2 správního řádu. 

 

 

 

 
……………………………………………………                   ……… ………………………………………….. 
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení                    Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí  
Razítko:                                                                               Razítko: 
 
 
 
 
Vrátit potvrzené zdejšímu odboru dopravy. 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
 
Účastníci řízení: 
Doručení jednotlivě: 
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749 v řízení zastoupený PROFI Jihlava, spol. s. r. 
o., Pod Příkopem 6 586 01 Jihlava, IČ:18198228, dále zastoupený IS engineering s. r. o., Dvorek 401, 
582 22 Přibyslav, IČ:25975609  
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ 00090450 
Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha, IČ:70889953 
Lesní družstvo obcí Měřín, družstvo, Náměstí 53, 594 42 Měřín, IČ:63491770 
E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400 
NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha, IČ:27260364 
CETIN a. s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha, IČ 04084063 
Itself s. r. o., Pálavského náměstí 4343/1, 628 00 Brno, IČ:18826016  
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Pro účinky doručení ostatním účastníkům řízení platí veřejná vyhláška: 
Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním 
stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, 
může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: parc. č. 637/1, 637/6 v katastrálním území 
Arnolec, obec Arnolec, okres Jihlava, parc. č. 1224/1v katastrálním území Dobroutov, obec 
Dobroutov, okres Jihlava, parc. č. 90/2, 90/4, 90/5, 92/1, 92/2, 94/1, 94/3, 99/34 v katastrálním území 
Stáj, obec Stáj, okres Jihlava, parc. č. 117/3, 117/4, 117/7, 117/9, 117/12, 119/1, 556/19 
v katastrálním území Zhoř u Jihlavy, obec Zhoř, okres Jihlava. 
 
 
Doručení jednotlivě: 
Dotčené orgány 
Městský úřad Polná, odbor výstavby a životního prostředí, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná, IČ: 
00286435 
Obecní úřad Zhoř, orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, Zhoř 64, 588 26 Zhoř, IČ:00286974 
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, Masarykovo náměstí 1, 586 
01 Jihlava 
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, orgán veřejné správy na úseku odpadového 
hospodářství, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava 
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, Masarykovo náměstí 1, 586 01 
Jihlava 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 
IČ:70890749 
Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby Jihlava, 
dopravní inspektorát, Vrchlického 46, 586 01 Jihlava, IČ:72052147 
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Jihlava, Sokolovská 2, 586 01 Jihlava,                 
IČ:70885184 
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 Jihlava,  
IČ:71009311 
Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 
160 01 Praha, IĆ:60162694 
Agentura logistiky, regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 779 00 Olomouc, 
IČ:60162694 
 
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí 
Magistrát města Jihlavy, kancelář tajemníka, organizační odd., Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, 
Městský úřad Polná, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná, IČ: 00286435 
Obecní úřad Zhoř, Zhoř 64, 588 26 Zhoř, IČ:00286974 
Obecní úřad Arnolec, Arnolec 53, 588 27 Arnolec, IČ: 00373613 
Obecní úřad Dobroutov, Dobroutov 78, 588 13 Dobroutov, IČ: 00285757  
Obecní úřad Stáj, Stáj 42, 588 27 Stáj, IČ: 00543764 
INTERNET  
 
Obdrží na vědomí: 
Ostatní 
Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, úřad územního plánování, Masarykovo náměstí 1, 586 01 
Jihlava  
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